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Bättre samverkan Skola - Arbetsliv
Med DELTA Blekinge vill vi skapa Sveriges bästa skolregion!
Skola och arbetsliv har alltid haft samarbete av olika slag. Det handlar om allt från föreläsningar och
studiebesök till arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik. Både arbetsliv och skola eftersträvar en
fungerande och bra samverkan, men svårigheter att lokalisera kontaktpersoner och skillnader i kultur och
språk gör det ibland svårt.
Det ESF-finansierade projektet DELTA Blekinge drivs i samverkan mellan arbetlivsorganisationer och
gymnasieskolorna i Blekinge och Emmaboda i syftet att förenkla mötet mellan skola och arbetsliv baserat på
skolans behov och arbetslivets möjligheter. Målet med projektet är att skapa ett gemensamt arbetssätt
baserat på tydlighet, repeterbarhet och mätbarhet som leder till ömsesidiga förståelse och utveckling av
undervisningen.
Som alltid när det gäller både affärer och samverkan är det viktigt att det finns en tydlig behovsägare eller
beställare. I detta fall är det skolan, som på uppdrag från skolverket har ansvaret att främja individens lärande
och individuella utveckling. Skolans behov av stöd behöver därmed bli mer specifik och kopplade till hur olika
lärare utforma sina individuella kurser och de behov som uppstår utifrån elevernas individuella val.
Med DELTA Blekinge ska det bli enklare för arbetslivet att hjälpa till i skolan t.ex. genom att erbjuda
bokningsbara föreläsning inom förutbestämda ämnen eller kursplaner. Vi vill medverka till att ge eleverna
svaret på frågan ”VARFÖR?” och därmed förmågan att omvandla teoretisk kunskap till kompetens.

DELTA Blekinge syftar också till:
 DELTA Blekinge skapar bättre kommunikation mellan skola och arbetslivet!
Genom att vara tillgängligt för alla så fungerar den digitala plattformen dels som en informationsbärare av
skolans behov och vilka bokningsbara aktiviteter arbetslivet erbjuder, och dels som ett ”CRM-system” där
denna information kan samordnas, kompletteras och utvärderas av såväl skolans personal som av arbetslivet.
 Fortbildning genom samverkan
DELTA Blekinge vill sammanföra fler engagerade personer inom arbetsliv och skola som lär av varandra och
inspirerar andra. Genom att utgå från både skolans och arbetslivets behov av fortbildning kan DELTA
samordna kompetensutveckling kopplat till kurs- & läroplaner och erbjuda föreläsningar och aktiviteter.
 Enklare förberedelser
Kopplat till varje aktivitet/föreläsning finns det ett virtuellt arbetsrum där lärare och föreläsare kan
kommunicera och dela utbildningsmaterial som gör det möjligt att höja kvalitén i undervisningen samt ökar
motivationen hos eleverna.

Före mer info. om DELTA Blekinge: www.deltablekinge.se/om-delta-blekinge
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